๑

ตัวชี้วัด
สําหรับบุคลากรสายบริหาร และผูรับผิดชอบงาน

สายบริหาร
ตําแหนง รองผูอํานวยการ หรือ เทียบเทา
ตําแหนง หัวหนางาน หรือ เทียบเทา
ผูรับผิดชอบงาน
ฝายบริหาร
 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 งานประชาสัมพันธ
 งานวิเทศสัมพันธและเครือขายสัมพันธ
ฝายยุทธศาสตรและบริหารคุณภาพ
 งานยุทธศาสตรและแผนงาน
 งานประกันคุณภาพ
 งานพัฒนาบุคลากร
ฝายวิชาการ
 งานพัฒนาการเรียนการสอน
 งานทะเบียนวัดและประเมินผล
 งานหองสมุดและหองปฏิบัติการ
 กลุมวิชา
ฝายบริการสงเสริมวิชาการ
 งานวิจัย ผลงานวิชาการและการจัดการความรู
 งานบริการวิชาการ
ฝายกิจการนักศึกษา
 งานพัฒนานักศึกษา ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ
 งานสวัสดิการนักศึกษาและแนะแนว
ศูนยความเปนเลิศดานการสรางเสริมสุขภาพ

หนา
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๖
๑๗
๑๘
๒๑
๒๒

๒

ตัวชี้วัดสําหรับบุคลากรสายบริหาร
ตําแหนง รองผูอํานวยการ หรือ เทียบเทา
KPI (ตัวชี้วัด)
ตัวชี้วัด รอง ๑.
ระดับความสําเร็จ
ของการบริหารงาน

ตัวชี้วัด รอง ๒.
การบริหารงานโดย
ใชระบบฐานขอมูล
สารสนเทศเพื่อการ
ตัดสินใจ

เปาหมาย
๑
๑
ขอ

๒
๒
ขอ

๓
๓
ขอ

๔
๔
ขอ

๕
๕
ขอ

๑
ขอ

๒
ขอ

๓
ขอ

๔
ขอ

๕
ขอ

เกณฑมาตรฐาน
เกณฑมาตรฐาน : รายขอ
๑. ประสานการทํางานกับทุกสวนและงานที่ไดรับมอบหมายให
เกิดผลดีกับองคกร (ดูจากการทํางานรวมกับภายในและ
ภายนอกองคกร)
๒. ควบคุมการปฏิบัติงานในสายงานที่รับผิดชอบใหสําเร็จตาม
ตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติการและเปนไปตามระยะเวลาที่
กําหนด (ดูความสําเร็จของตัวชี้วัด)
๓. ผลักดันการสรางเครือขายความรวมมือเพื่อใหงานที่ไดรับ
มอบหมาย มีประสิทธิภาพสูงสุด
๔. ควบคุมคุณภาพตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพที่ไดรับ
มอบหมายทุกองคประกอบใหเปนไปตามเปาหมายและมีผล
การดําเนินงานอยูในระดับดีมาก
๕. นําผลการประเมินการดําเนินงานในสายงานและตัวชี้วัดที่ได
มอบหมายมาพัฒนางานใหดียิ่งขึ้น
๕. สรางผลงาน แนวปฏิบัติที่ดีหรือนวัตกรรมที่สงผลใหงานมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ และไดรับการยอมรับจาก
บุคคลภายนอก
เกณฑมาตรฐาน : รายระดับ
๑. มีฐานขอมูลที่ทันสมัยที่ใชในการพัฒนาระบบงาน
๒. มีฐานขอมูลที่ทันสมัยครอบคลุมในสายงานที่รบั ผิดชอบตาม
สบช.กําหนด
๓. ใชขอมูลสารสนเทศ ในการตัดสินใจในการบริหารงานใน
สายงาน (ดูจากฐานขอมูลของแตละสายงาน)
๔. มีขอมูลสารสนเทศของงานที่ทันสมัยและสามารถใชในการ
ตัดสินใจของผูบริหาร
๕. ปรับปรุงขอมูลสารสนเทศใหพรอมใชและเปนแบบอยาง
ของหนวยอื่นทั้งภายในหรือภายนอกองคกร

๓

ตัวชี้วัดสําหรับบุคลากรสายบริหาร
ตําแหนง หัวหนางาน/กลุมวิชา หรือ เทียบเทา
KPI (ตัวชี้วัด)
ตัวชี้วัด
หัวหนางาน ๑
ระดับความสําเร็จ
ของการบริหาร
แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด
หัวหนางาน ๒
ระดับความสําเร็จ
ของการดําเนินงาน
ดานคุณภาพ
(เชน ตัวชี้วัดประกัน
คุณภาพการศึกษา/
ตัวชี้วัดตาม คํารับรอง
การปฏิบัติราชการของ
สบช.)

เปาหมาย
๑
๑-๒
ขอ

๒
๓
ขอ

๓
๔
ขอ

๔
๕
ขอ

๑-๒
ขอ

๓
ขอ

๔
ขอ

๕
ขอ

๕
๖
ขอ

เกณฑมาตรฐาน

เกณฑมาตรฐาน : รายขอ
๑. มีสวนรวมในการจัดทําแผนของวิทยาลัย
๒. ควบคุมและจัดทําแผนงาน/โครงการในสายงานสอดคลอง
กับกลยุทธและแผนปฏิบัติการ
๓. ควบคุมใหโครงการไดรับอนุมัตดิ่ ําเนินการอยางนอย ๒
สัปดาห (งบวิทยาลัย) และจัดสงรายงานการดําเนิน
โครงการ (pr. 02) ภายในวันที่ ๕ ของเดือนแรกในไตรมาส
ถัดไป อยางตอเนื่องจนโครงการสําเร็จ
๔. สรุปและประเมินผลการดําเนินโครงการไดถูกตองตามตัว
บงชี้ที่กําหนด ในแผนปฏิบัติการหลังโครงการสําเร็จ ๔
สัปดาห
๕. มีฐานขอมูลสารสนเทศของงานที่ทันสมัยและสามารถใชใน
การตัดสินใจของผูบริหาร
๖. ระดับความสําเร็จของโครงการในสายงานเปนไปตาม
เปาหมายของโครงการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยู
ในระดับดีมาก
๖-๗ เกณฑมาตรฐาน : รายขอ
ขอ ๑. มีแผนการดําเนินงานที่ครอบคลุมเกณฑแตละตัวบงชี้ที่
ไดรับมอบหมาย
๒. มีการดําเนินงานตามระบบและกลไก และหรือวงจร
คุณภาพ (PDCA) ประเมินตัวชี้วัดความสําเร็จของแผน
๓. รวบรวม/จัดทํารายเอกสารหลักฐาน เขียน SAR ในตัวบงชี้
ที่รับผิดชอบ สงภายในระยะเวลาที่กําหนด
๔. รอยละ ๙๐ ของตัวบงชี้มีผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย
๕. รอยละ ๙๐ ของตัวบงชี้มีผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย
และมีผลการดําเนินงานในระดับดีมาก
๖. ประสานการทํางานกับทุกสวนงานที่ไดรับมอบหมายและ
สรางเครือขายความรวมมือเพื่อใหงาน มีประสิทธิภาพ
สูงสุด
๗. สรางผลงาน แนวปฏิบัติที่ดีหรือนวัตกรรมที่สงผลใหงานมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และไดรับการยอมรับจากบุคคล
ภายนอก

๔

ตัวชี้วัดตามลักษณะงาน
ฝายบริหาร
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
KPI (ตัวชี้วัด)
งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ระดับความสําเร็จ
ของงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

เกณฑการใหคะแนน
๑

๒

๑-๒ ๓-๔
ขอ ขอ

๓
๕
ขอ

๔
๖
ขอ

๕
๗
ขอ

เกณฑมาตรฐาน
เกณฑมาตรฐาน : รายขอ
๑. มีแผนระบบสารสนเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่สอดคลอง
กับกลยุทธของวิทยาลัย
๒. มีการจัดทําและดูแลระบบฐานขอมูลสารสนเทศที่ทนั สมัย
และเปนปจจุบันเพื่อการบริหาร และการตัดสินใจและ
นําไปใชไดทุกพันธกิจ
๓. มีการประเมินความพึงพอใจของระบบสารสนเทศไมต่ํากวา
๓.๕๑ และนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบ
สารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ
๕. มีการปรับปรุงเว็บไซตใหเปนปจจุบัน ขอมูลครบถวน มีการ
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซตใหทันสมัย นาสนใจ และสะดวก
ในการใชงาน

๖. มีการตรวจและบํารุงรักษา Computer Network ทั่วทั้ง
วิทยาลัยสามารถปฏิบัติงานได ไมนอยกวา ๘๐%
๗. ติดตามการเชื่อมโยงขอมูลระหวาง สบช.กับวิทยาลัยในทุก
ฐานตามที่ สบช.กําหนด

๕

ตัวชี้วัดตามลักษณะงาน
ฝายบริหาร
งานประชาสัมพันธ
KPI (ตัวชี้วัด)
งานประชาสัมพันธ
ระดับความสําเร็จ
ของการ
ประชาสัมพันธ

เกณฑการใหคะแนน
๑ ๒ ๓ ๔ ๕
๑
ขอ

๒
ขอ

๓-๔
ขอ

๕
ขอ

๖
ขอ

เกณฑมาตรฐาน
เกณฑมาตรฐาน : รายขอ
๑. สํารวจ รวบรวม รับฟงความคิดเห็ นของบุคลากรนักศึกษา
และประชาชน รวบรวมขอมูลขาวสารตางๆ จัดทําขาวสาร
เอกสารความรูดานตางๆ เพื่อใชในการประชาสัมพันธ
๒. วางแผนการผลิตสื่อใหเหมาะสมกับกิจกรรมประชาสัมพันธ
ในรูปแบบตางๆ เชน จัดนิทรรศการ ผลิตสื่อวิทยุ โทรทัศน
สิ่งพิมพ เวปไซต
๓. ดําเนินงาน เพื่อเผยแพรใหความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานหรือผลงานของหนวยงาน โดยใชสื่อที่ผลิตให
ขาวสาร กระจายอยางกวางขวางและมีประสิทธิภาพ
๔. ใหบริการดานตางๆ เชน ใหคําปรึกษา แนะนํา ในการ
ปฏิบัติงานแก เจาหนาที่ระดับ รองลงมาและแก นักศึกษา
ที่มาฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆเกี่ยวกับ
งานในหนาที่เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานได อยางถูกตอง มี
ประสิทธิภาพ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ และสราง
ภาพลักษณที่ดี ใหแกองคกร
๕. ประชาสัมพันธและประสานกับหนวยง านภายในเพื่อเผย
แพรขอมูลขาวสาร
๖. สรางกิจกรรมประชาสัมพันธ โดยการประสานกับหนวยง าน
ภายในและนอก เพื่อการแนะนําและสรางชื่อเสียงใหองคกร

๖

ตัวชี้วัดตามลักษณะงาน
ฝายบริหาร
งานวิเทศสัมพันธและเครือขายสัมพันธ
KPI (ตัวชี้วัด)
งานวิเทศสัมพันธ
และเครือขาย
สัมพันธ
ระดับความสําเร็จ
ของการสามารถ
ผลักดันใหบุคลากร
มีสมรรถนะ เชิง
วิชาการ และความ
เชี่ยวชาญทางภาษา

เปาหมาย
๑

๒

๓

๔

๕

๑
ขอ

๒
ขอ

๓
ขอ

๔
ขอ

๕
ขอ

เกณฑมาตรฐาน

เกณฑมาตรฐาน : รายขอ
๑. มีโครงการ/กิจกรรมในงานที่พัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากรใหมีสมรรถนะความเชี่ยวชาญทางภาษาเพื่อ
ตอบสนองความตองการและเชื่อมั่นในเครือขายทั้งใน
ระดับชาติและอาเซียนได อยางนอย ๑ โครงการ
๒. จัดโครงการ/กิจกรรมที่พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร
ใหมีสมรรถนะความเชี่ยวชาญทางภาษาเพื่อตอบสนองความ
ตองการและเชื่อมั่นในเครือขายทั้งในระดับชาติและอาเซียน
ได และเปนที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล อยางนอย ๑
โครงการ
๓. สามารถผลักดันใหอาจารยและเจาหนาที่เขารวมโครงการ/
กิจกรรมในการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษและสามารถ
สนับสนุนการใชภาษาอังกฤษของอาจารยและเจาหนาที่ใน
การสื่อสารที่เปนทางการ รอยละ๗๐
๔. สามารถผลักดันใหอาจารยเขารวมโครงการ/กิจกรรมในการ
พัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษและสามารถในการนําเสนอเชิง
วิชาการระดับชาติและอาเซียน และเปนที่ยอมรับตาม
มาตรฐานสากล รอยละ๒๐
๕. สรางจํานวนเครือขายและพัฒนาความสัมพันธกับเครือขาย
ดานวิชาการ การวิจัยและการ พัฒนานักศึกษาในระดับ
อาเซียนและเปนที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล ๒ เครือขาย

๗

ตัวชี้วัดตามลักษณะงาน
ฝายยุทธศาสตรและบริหารคุณภาพ
งานยุทธศาสตรและแผนงาน
KPI (ตัวชี้วัด)
งานยุทธศาสตรและ
แผนงาน
ตัวชี้วัดที่ ๑.
ผลสัมฤทธิ์ของงาน
ยุทธศาสตรและ
แผนงาน

ตัวชี้วัดที่ ๒
ผลสัมฤทธิ์ของการ
ดําเนินงานตามแผน
กลยุทธ

๑

เปาหมาย
๒
๓
๔

๑
ขอ

๒
ขอ

๓
ขอ

๔
ขอ

๑
ขอ

๒
ขอ

๓
ขอ

๔
ขอ

๕

เกณฑมาตรฐาน

เกณฑมาตรฐาน : รายขอ
๕-๖ ๑. มีการดําเนินงานจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปที่สอดคลอง
กับแผนกลยุทธ และสามารถแสดงใหเห็นแผนปฏิบัติการ
ขอ
ประจําป วัตถุประสงค ตัวชี้วัด และคาเปาหมายของแตละ
ตัวชี้วัดของความสําเร็จของแผน ตามพันธกิจ กอนเริ่ม
ปงบประมาณ
๒. มีการติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป
รายไตรมาส
๓. รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนรายไตร
มาสและนําเสนอรายงานตอคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา
๔. มีการปรับแผนปฏิบัติงานที่สอดคลองกับผลการดําเนินงาน
และตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
๕. มีรายงานประจําปภายในเดือนมกราคม
๖. ฐานขอมูล สารสนเทศดานแผนงาน/โครงการที่เปนปจจุบัน
ใชในการตัดสินใจได
๕ เกณฑมาตรฐาน : รายขอ
ขอ ๑. มีคณะกรรมการหรือคณะทํางานกําหนดแผนกลยุทธของ
สถาบัน
๒. มีแผนกลยุทธของสถาบันที่มีการวิเคราะหความสอดคลอง
ของแผนกลยุทธกับยุทธศาสตรชาติ/กระทรวง/ สบช./
จังหวัดและอื่นๆ ตามระบุ
๓. แผนกลยุทธมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ/กระทรวง/
สบช./ จังหวัดและอื่นๆ ตามระบุ ตั้งแตรอยละ ๘๐ ของ
แผน
๔. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ
และรายงานผลตอคณะกรรมการ บริหารวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณา
๕. ทบทวน และมีการปรับแผนกลยุทธใหสอดคลองกับผลการ
ประเมินในรอบปที่ผานมา และนําไปจัดทําแผนปฏิบัติงาน
ประจําปในปตอไป

๘

KPI (ตัวชี้วัด)
ตัวบงชี้ที่ ๓
ผลสัมฤทธิ์ของการ
ดําเนินงานบริหาร
ความเสี่ยง

๑
๑
ขอ

เปาหมาย
๒
๓
๔
๒
๓
๔
ขอ ขอ ขอ

เกณฑมาตรฐาน
๕
๕ เกณฑมาตรฐาน : รายขอ
ขอ ๑. มีคณะกรรมการ/คณะทํางานและดําเนินการใหมีการบริหาร
ความเสี่ยงตลอดกระบวนการ
๒. มีการจัดวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิด
ความเสี่ยง ประเมินโอกาส ผลกระทบและจัดลําดับความ
เสี่ยง ในภาพรวมของวิทยาลัยและทุกหนวยงานยอย
๓. มีแผนบริหารความเสี่ยงและดําเนินการตามแผน
๔. มีรายงานการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผน และรายงานตอสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอยางนอย ป
ละ ๑ ครั้ง
๕. วิเคราะหแนวปฏิบัติที่ดี ในการจัดกิจกรรมการบริหารความ
เสี่ยง

๙

ตัวชี้วัดตามลักษณะงาน
ฝายยุทธศาสตรและบริหารคุณภาพ
งานประกันคุณภาพ
KPI (ตัวชี้วัด)

๑

งานประกันคุณภาพ
ระดับความสําเร็จของ
การประกันคุณภาพ ๑-๒
การศึกษา
ขอ

เปาหมาย
๒
๓
๔
๓
ขอ

๔
ขอ

๕
ขอ

๕
๖
ขอ

เกณฑมาตรฐาน
เกณฑมาตรฐาน : รายขอ
๑. มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับกลุมวิชา และสถาบัน
๒. มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคลอง
กับพันธกิจและ พัฒนาการของสถาบัน
๓. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอ
หนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชนภายในเวลาที่กําหนด
๔. มีขอมูลใน CHE QA Online ครบถวนภายในระยะเวลาที่
กําหนด
๔. มีแผนพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมินและมีการติดตาม
ผลการดําเนินงานของหนวยงานอยางตอเนื่อง รายงานตอ
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยปละ ๒ ครั้ง
๕. มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานประกันคุณภาพ
การศึกษาระหวางสถาบัน และมีกิจกรรมรวมกัน
๖. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรือวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษา
และเผยแพรใหหนวยงานอื่น ๆ นําไปใชประโยชน

๑๐

ตัวชี้วัดตามลักษณะงาน
ฝายยุทธศาสตรและบริหารคุณภาพ
งานพัฒนาบุคลากร
KPI (ตัวชี้วัด)
งานพัฒนาบุคคลากร
ผลสัมฤทธิ์ของระบบ
และกลไกการพัฒนา
อาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุน

เปาหมาย
๑
๑
ขอ

๒
๒
ขอ

๓
๓
ขอ

๔
๔
ขอ

๕
๕
ขอ

เกณฑมาตรฐาน
เกณฑมาตรฐาน : รายขอ
๑. มีแผนปฏิบัติการและคูมือการดําเนินงานพัฒนาบุคลากรที่
สอดคลองตามแผนปฏิบัติการการพัฒนาอาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุนรวมมีแผนพัฒนารายบุคคล
แผนพัฒนาประจําป ดําเนินการใหมีการทํา PA และ
ผลักดันใหปฏิบัติตาม PA
๒. มีฐานขอมูลการพัฒนาอาจารยบุคลากรสายสนับสนุน
สอดคลองกับ Road map ของวิทยาลัย
๓. รอยละ ๑๐๐ ของบุคลากรไดรับการพัฒนาตรงกับแผน
รอยละ ๑๐๐ ของอาจารยไดรับการพัฒนาตรงตามเกณฑ
และมีการประเมินความพึงพอใจของอาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาตนเองอยูในระดับดี
๔. มีการประเมินความสําเร็จของแผนงานและนําผลไปสูการ
พัฒนาในรอบตอไป
๕. มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
นําความรูและทักษะที่ไดจากการพัฒนาไปใชในการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ

๑๑

ตัวชี้วัดตามลักษณะงาน
ฝายวิชาการ
งานพัฒนาการเรียนการสอน
KPI (ตัวชี้วัด)

เปาหมาย
๑

๒

งานพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน
๑-๒ ๓-๔
ตัวชี้วัดที่ ๑
การพัฒนาระบบการ ขอ ขอ
จัดการเรียนการสอน

ตัวชี้วัดที่ ๒
ประสิทธิผลในการ
พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน

๑
ขอ

๒
ขอ

๓

๔

๕

๕
ขอ

๖
ขอ

๗
ขอ

๓
ขอ

๔
ขอ

๕
ขอ

เกณฑมาตรฐาน
เกณฑมาตรฐาน : รายขอ
๑. มีการวิเคราะหมาตรฐานการสอน การวัดประเมินผลให
เปนไปตามมาตรฐานประกันคุณภาพ
๒. มีฐานขอมูล มคอ. ครบถวนและถูกตองตามเกณฑ สบช.
และนํามาใชในการประเมินคุณภาพได
๓. สงเสริมและพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ เชน PBL Active Learning E-learning
การใชภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน เปนตน
๔. จัดและสนับสนุนใหอาจารยมีการพัฒนาความรูเรื่องเทคนิค
การสอน การวัดประเมินผล ทุกปการศึกษา
๕. ติดตามผลการเรียนการสอนของนักศึกษาและวิเคราะห
สภาพนักศึกษาเพื่อหาแนวทางพัฒนาและชวยเหลือ
นักศึกษาอยางเปนระบบ ใหเกิดผลดีแกนักศึกษา
๖. .ฐานขอมูลของการเรียนการสอนที่เปนปจจุบันเพื่อเตรียม
รับการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก
๗. มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและนําผลมาปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอนใหดียิ่งขึ้น
เกณฑมาตรฐาน : รายขอ
๑. มีระบบและกลไกการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมี
คุณภาพ ตามเกณฑประกันคุณภาพอยูในระดับดีขึ้นไป
๒. จัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อการเตรียม
สอบสอบ Comprehesive สอบสภา และ
Comprehesive ทุกชั้นป
๓. ผลการสอบความรูรวบยอดของสภาการพยาบาลครั้งแรก
รอยละ ๗๐ขึ้นไป
๔. ผลการประเมินการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนผาน
เกณฑประกันคุณภาพระดับดีมาก
๕. ผลการประเมินอัตลักษณนักศึกษาอยูในระดับ ๔.๐๐ ขึ้น
ไปทุกประเด็น

๑๒

ตัวชี้วัดตามลักษณะงาน
ฝายวิชาการ
งานทะเบียนวัดและประเมินผล
KPI (ตัวชี้วัด)
งานทะเบียน วัดและ
ประเมินผลการศึกษา
ระดับคุณภาพการ
บริหารจัดการงาน
ทะเบียนฯ

เปาหมาย
๑
๑
ขอ

๒
๒
ขอ

๓
๓
ขอ

๔
๔
ขอ

๕
๕
ขอ

เกณฑมาตรฐาน
เกณฑมาตรฐาน : รายขอ
๑. มีคูมือของงาน / ระบบและกลไกงานทะเบียน วัดและ
ประเมินผล และดําเนินการตามระบบและกลไกฯ
๒. มีผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอคุณภาพ
การบริการ ไมต่ํากวา ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ และนําสู
การปรับปรุงและพัฒนาในปตอไป
๓. มีระบบและกลไกการรับนักศึกษา และมีขอมูลระเบียน
นักศึกษา ครบถวน สมบูรณ
๔. จัดใหมีการสอบและการประเมินผลการเรียนที่ถูกตอง
ภายในระยะเวลาที่กําหนด และมีการรายงานผลการศึกษา
ตอผูปกครอง และเจาของทุน
๕. มีฐานขอมูลของงานที่เปนปจจุบัน และเปนสารสนเทศใช
ในการตัดสินใจ

๑๓

ตัวชี้วัดตามลักษณะงาน
ฝายวิชาการ
งานหองสมุดและหองปฏิบัติการ
KPI (ตัวชี้วัด)
งานหองสมุด และ
หองปฏิบัติการ
ตัวชี้วัดที่ ๑
ผลสัมฤทธิ์ของการ
ดําเนินงานหองสมุด

เปาหมาย
๑

๑-๒
ขอ

งานหองสมุด และ
หองปฏิบัติการ
๑-๒
ตัวชี้วัดที่ ๒
ระดับผลสัมฤทธิ์ของ ขอ
การดําเนินงาน
หองปฏิบัติการ

๒

๓
ขอ

๓
ขอ

๓

๔-๕
ขอ

๔
ขอ

๔

๖
ขอ

๕
ขอ

๕

๗
ขอ

๖
ขอ

เกณฑมาตรฐาน

เกณฑมาตรฐาน : รายขอ
๑. มีคูมือ และระบบการบริหารงานหองสมุด
๒. มีตํารา หนังสือ วารสารตามเกณฑมาตรฐานของสภาการ
พยาบาลและการประกันคุณภาพ
๓. ระดับผลการประเมินคุณภาพของบริการหองสมุดไมต่ํากวา
๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ ในทุกขอ
๔. มีการจัดฝกอบรมการใชงานระบบสืบคนขอมูลทางการ
พยาบาลแกนักศึกษาทุกปการศึกษา
๕. มีการผลิต E-Book อยางนอย ๓ สาขาวิชา และเพิ่มขึ้นทุก
ป
๖. มีระบบการสืบคนที่สะดวก รวดเร็ว และเปนปจจุบัน
๗. มีฐานขอมูลสารสนเทศของหองสมุด ใชในการตัดสินใจของ
ผูบริหาร
เกณฑมาตรฐาน : รายขอ
๑. มีคูมือ และระบบการบริหารงานหองปฏิบัติการ
๒. ระดับคุณภาพของหองปฏิบัติการพยาบาลผานตามเกณฑ
มาตรฐานของสภาการพยาบาล และประกันคุณภาพ
๓. ระดับผลการประเมินคุณภาพโดยอาจารยและนักศึกษา
ของการใชหองปฏิบัติการไมต่ํากวา ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม
๕ ในทุกขอ
๔. พัฒนาระบบหองปฏิบัติการใหนักศึกษาสามารถไดเรียนรู
ดวยตนเองได ๒๔ ชั่วโมง
๕. มี E- leaning อยางนอย ๓ เรื่อง/ปการศึกษา และเพิ่มขึ้น
ทุกป
๖. มีการสรางสถานการณจําลองของหุนเสมือนจริง
(Simman) ที่พรอมใชไดทุกสถานการณ และสามารถให
คําแนะนําผูใชงานได

๑๔

ตัวชี้วัดตามลักษณะงาน
ฝายวิชาการ
กลุมวิชา
KPI (ตัวชี้วัด)
กลุมวิชา
ตัวชี้วัดที่ ๑
ผลสัมฤทธิ์ของการ
บริหารจัดการกลุม
วิชา

เปาหมาย
๑

๒

๓

๔

๕

เกณฑมาตรฐาน

เกณฑมาตรฐาน : รายขอ
๑-๒ ๓-๔ ๕-๖ ๗-๘ ๙-๑๐ ๑. รายวิชาที่รับผิดชอบมี มคอ. ๓ / มคอ. ๔ ที่ผานการ
ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ
วิพากษ กอนเปดปการศึกษา ๔ สัปดาห
๒. จัดทํา มคอ.๕ / มคอ. ๖ ทุกรายวิชา สงภายใน ๔ สัปดาห
หลังสิ้นสุดการเรียนการสอน
๓. รายวิชาที่รับผิดชอบ มีแฟมรายวิชาที่สมบูรณ ครบถวน
๔. มีรายวิชาที่รับผิดชอบอยางนอย ๑ รายวิชาที่มีการบูรณา
การกับบริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม/วิจัย/การ
จัดการความรู/ พัฒนานักศึกษา
๕. มีการทวนสอบการดําเนินการสอนและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนทุกรายวิชา
๖. ควบคุมการเบิกจายคาตอบแทนตางๆ แตละรายวิชา
ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป และรายงานผลการ
ดําเนินงานภายในกลุมวิชาตามแบบฟอรม pr.02 ภายใน
วันที่ ๓๐ ของทุกเดือน
๗. เขารวมการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอยาง
นอยรอยละ ๘๐ ของการประชุม
๘. มีการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการจัดประสบการณการ
เรียนรู หรือการวิจัยเพื่อสรางรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคอยางนอย ๒ วิชา/ป
การศึกษา
๙. ผลการสอบความรูรวบยอดของนักศึกษาผานเกณฑ รอย
ละ ๗๐ / ผลการสอบขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพ ในครั้ง
แรก ในรายวิชาที่กลุมวิชารับผิดชอบ ผานเกณฑรอยละ
๗๐
๑๐. ผลักดันใหมีการใชภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนใน
รายวิชาที่รับผิดชอบอยางนอยรอยละ ๑๐ของแตละกลุม
วิชา

๑๕

KPI (ตัวชี้วัด)
กลุมวิชา
ตัวชี้วัดที่ ๒
ระดับความสําเร็จ
ของการจัดทําสื่อ
การเรียนการสอน
ออนไลน (Elearning, E-Book)

เปาหมาย
๑
๑
ขอ

๒
๒
ขอ

๓
๓
ขอ

๔
๔
ขอ

๕
๕
ขอ

เกณฑมาตรฐาน
เกณฑมาตรฐาน : รายขอ
๑. มีแผนการจัดทําสื่อการเรียนการสอนออนไลน (E-learning, EBook) เพื่อสงเสริมการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา (
จํานวนสื่อ ตอ อาจารย ไมเกิน ๑ : ๘
๒. จัดทําสื่อการเรียนการสอนออนไลน (E-learning, E-Book)
เพื่อสงเสริมการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา อยางนอยกลุม
วิชาละ ๑ เรื่อง/ปการศึกษา
๓. อาจารยมีการใชสื่อการเรียนการสอนออนไลน (E-learning, EBook) ในการจัดการเรียนการสอนอยางนอย ๑ รายวิชา/ป
การศึกษา
๔. ผลการประเมินคุณภาพของการใชสื่อการเรียนการสอน
ออนไลน (E-learning, E-Book) ไมต่ํากวา ๓.๕๑ จากคะแนน
เต็ม ๕
๕. องคกรภายนอกนําสื่อการเรียนการสอนออนไลน (E-learning,
E-Book) ไปใชเปนแบบอยางในการจัดการเรียนการสอน

๑๖

ตัวชี้วัดตามลักษณะงาน
ฝายสงเสริมวิชาการ
งานวิจัย
KPI (ตัวชี้วัด)
งานวิจัย
ตัวชี้วัดที่ ๑.
ความสําเร็จของการ
ขับเคลื่อนงานวิจัย

เปาหมาย
๑

๒

๓

๔

๕

เกณฑมาตรฐาน
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
๑. มีการกําหนดระบบและกลไกในการขับเคลื่อนงานวิจัยที่
สอดคลองกับการประกันคุณภาพการศึกษาและดําเนินการ
ตามระบบ
๒. ผลงานวิจัยที่เปนไปตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา
รอยละ ๑-๒๕
๓. ผลงานวิจัยที่เปนไปตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา
รอยละ ๒๖-๕๐
๔. ผลงานวิจัยที่เปนไปตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา
รอยละ ๕๑-๗๕
๕. ผลงานวิจัยที่เปนไปตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา
รอยละ ๗๕-๑๐๐

๑
ขอ

๒
ขอ

๓
ขอ

๔
ขอ

๕
ขอ

งานวิจัย
ตัวชี้วัดที่ ๒.
ความสําเร็จของการ
ขับเคลื่อนตํารา
หนังสือ บทความ

๑
ขอ

๒
ขอ

๓
ขอ

๔
ขอ

๕
ขอ

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
๑. มีการกําหนดระบบและกลไกในการขับเคลื่อนการเขียนตํารา
หนังสือ บทความที่สอดคลองกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาและดําเนินการตามระบบ
๒. ผลงานเปนไปตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษารอยละ
๑ - ๒๕
๓. ผลงานเปนไปตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษารอยละ
๒๖ - ๕๐
๔. ผลงานเปนไปตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษารอยละ
๕๑ - ๗๕
๕. ผลงานเปนไปตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษารอยละ
๗๕ – ๑๐๐

งานวิจัย
ตัวชี้วัดที่ ๓.
ความสําเร็จของการ
ขับเคลื่อนการ
จัดการความรู

๑
ขอ

๒
ขอ

๓
ขอ

๔
ขอ

๕
ขอ

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
๑. กําหนดระบบและกลไกในการขับเคลื่อนการจัดการความรูท ี่
สอดคลองกับการประกันคุณภาพการศึกษาและดําเนินการ
ตามระบบ
๒. ผลงานที่เปนไปตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา
๓. คลังความรูที่สามารถนําไปใชประโยชนได
๔. มีการจัดการความรูภายนอกองคกร
๕. มีนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีจากการจัดการความรู

๑๗

ตัวชี้วัดตามลักษณะงาน
ฝายสงเสริมวิชาการ
งานบริการวิชาการ
KPI (ตัวชี้วัด)
งานบริการวิชาการ
ความสําเร็จของการ
พัฒนาระบบและ
กลไกการบริการ
วิชาการแกสังคม

๑

คาเปาหมาย
๒
๓
๔

๕

๑
ขอ

๒
ขอ

๕
ขอ

๓
ขอ

๔
ขอ

เกณฑมาตรฐาน
เกณฑมาตรฐาน : รายขอ
๑. มีคูมืองานบริการวิชาการแกสังคม และมีระบบและกลไกใน
การดําเนินงาน
๒. ความสําเร็จของการปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมายตามแผนที่
กําหนดมากกวา ๗๐ %
๓. มีบูรณาการกับพันธกิจอื่น ๆ อยางนอย ๑ เรื่อง
๔. สรางและสนับสนุนใหอาจารยสรางผลงานทางวิชาการจาก
ความเชี่ยวชาญและมีการเผยแพรสูภายนอก
๕. มีผลงานหรือกิจกรรมบริการวิชาการที่ไดนําเสนอระดับชาติ/
นานาชาติ

๑๘

ตัวชี้วัดตามลักษณะงาน
ฝายกิจการนักศึกษา
งานพัฒนานักศึกษา ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และศิษยเกาสัมพันธ
KPI (ตัวชี้วัด)

๑

งานพัฒนานักศึกษา
ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม และ
ศิษยเกาสัมพันธ
๑
ตัวบงชี้ที่ ๑.
ขอ
ความสําเร็จของการ
พัฒนาระบบและกลไก
ของการดําเนินงาน
บริหารโครงการพัฒนา
นักศึกษาเพื่อการ
พัฒนานักศึกษาใหมี
คุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค

เปาหมาย
๒
๓
๔

๒
ขอ

๓-๔
ขอ

๕
ขอ

๕

๖
ขอ

เกณฑมาตรฐาน

เกณฑมาตรฐาน : รายระดับ
๑. มีกิจกรรม /โครงการและแผนการดําเนินงานที่สอดคลองกับ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค พฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรม
และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร
๒. มีการดําเนินกิจกรรม /โครงการ เปนไปตามระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา (PDCA) เปนไปตามแผน โดยใชวงจรคุณภาพ
PDCA และมีการรายงานผลการดําเนินงาน (Pr.02) ในทุก
โครงการ ไมเกินวันที่ ๕ ของเดือน
๓. มีการทํา KM ผลการไปประชุม สัมมนา ไมเกิน ๒ สัปดาห และ
ใหนักศึกษาที่อาจารยเปนที่ปรึกษา สง KM ผลการไปประชุม
สัมมนา ไมเกิน ๒ สัปดาห
๔. ทุกกิจกรรม/โครงการที่รับผิดชอบ มีการสรุปผลการดําเนินงาน
เปนรูปเลม ไมเกิน ๒ สัปดาหหลังสิ้นสุดโครงการ
๕. ผลักดันกิจกรรม/โครงการ ใหมีการดําเนินงานกับภายนอก และ
ใชทรัพยากรรวมกับภายนอก
๖ มีผลงานหรือกิจกรรมโครงการที่ไดนําเสนอและไดรางวัล
ระดับชาติ/นานาชาติ

๑๙

KPI (ตัวชี้วัด)
งานพัฒนานักศึกษา
ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม และ
ศิษยเกาสัมพันธ
ตัวบงชี้ที่ ๒
ความสําเร็จของการ
พัฒนาระบบและ
กลไกการดําเนินงาน
บริหารโครงการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม

๑

เปาหมาย
๒
๓
๔

๕

เกณฑมาตรฐาน

เกณฑมาตรฐาน : รายขอ
๑-๔ ๑-๕ ๑-๖ ๑-๗ ๑-๘ ๑. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
และ
ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด
๒. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
๓. มีการบูรณาการงานดานทํานุ บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา และมีการประเมินผล
การสําเร็จของการบูรณาการ
๔. มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมตอสาธารณชนที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอ
ชุมชนภายในและภายนอก
๕. สนับสนุนใหมีกิจกรรม และพื้นที่ที่เอื้อและสงเสริมใหนักศึก ษา
และบุคลากรมีสวนรวมอยางสม่ําเสมอ
๖. มีการประเมินผลบรรลุตามแผนงานประจําปรอยละ ๘๐ และนํา
ผลการเมินไปปรับปรุงในปตอไป
๗. บุคลากรและนักศึกษามีความความพึงพอใจเกี่ยวกับการดําเนิน
กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไมต่ํากวา ๔.๐๐ จากคะแนน
เต็ม ๕
๘. มีผลงานดานศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเปนที่ยกยองหรือ
ไดรับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ อยางนอย ๑-๒ รางวัล

๒๐

KPI (ตัวชี้วัด)
งานพัฒนานักศึกษา
ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม และ
ศิษยเกาสัมพันธ
ตัวบงชี้ที่ ๓.
ผลสัมฤทธิ์ของการ
ดําเนินงานพัฒนา
นักศึกษา

๑

เปาหมาย
๒
๓
๔

๕

เกณฑมาตรฐาน

เกณฑมาตรฐาน : รายขอ
๑-๔ ๑-๕ ๑-๖ ๑-๗ ๑-๘ ๑. มีแนวทางการพัฒนานักศึกษา มีระบบและกลไกพัฒนานักศึกษา
ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ
มีการดําเนินตามระบบ มีแผนการจัดกิจกรรม/โครงการ และ
ดําเนินการตามแผนกิจกรรม/โครงการ
๒. มีการรายงานผลการดําเนินงาน (Pr.02) ตามกําหนดทุกกิจกรรม/
โครงการ และรายงานสรุปผลการดําเนินงานหลังสิ้นสุดโครงการ
ไมเกิน ๒ สัปดาห พรอมนําสูการปรับปรุงและพัฒนาแผนการ
ปฏิบัติงานในปตอไป
๓. มีการสนับสนุนใหนักศึกษาดําเนินกิจกรรมครบทัง้ ๕ ดานตาม
เกณฑประกันคุณภาพการศึกษา และมีสรางเครือขายพัฒนา
นักศึกษาทั้งภายในและภายนอก และมีการดําเนินการอยางเปน
รูปธรรม
๔. ผลการประเมินกิจกรรม/ โครงการผานเกณฑตามเปาหมายที่วาง
ไวรอยละ ๑๐๐ และมีผลสัมฤทธิ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ดานการพัฒนานักศึกษา ทํานุศิลปวัฒนธรรมในระดับดีมาก
๕. มีนักศึกษา/กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการพัฒนานักศึกษาไดรับการ
ยกยอง ชมเชย ประกาศเกียรติคุณ รางวัลเปนเลิศดาน ตาง ๆ ทั้ง
ในระดับชาติ / นานาชาติ ๕-๑๐ รางวัล
๖. กิจกรรมพัฒนานักศึกษา/ฝายกิจการนักศึกษา ไดนําเสนอวิธี
ปฏิบัติที่ดี และไดรับรางวัลในเวทีตาง ๆ อยางนอย๑ รางวัล/ ป
การศึกษา
๗. ผลการประเมินความพึงพอใจตอการพัฒนานักศึกษาอยูในระดับ
มากขึ้นไป และมีกิจกรรม/ โครงการที่เกิดประโยชนและสราง
คุณคาพรอมชี้นําสังคมอยางนอย ๑ กิจกรรม/ปการศึกษา
๘. งานพัฒนานักศึกษาเปนที่ศึกษาดูงานดานที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนานักศึกษาจากสถาบันอื่น ๆ อยางนอยปการศึกษาละ๑ ครั้ง

๒๑

ตัวชี้วัดตามลักษณะงาน
ฝายกิจการนักศึกษา
งานสวัสดิการนักศึกษาและแนะแนว
KPI (ตัวชี้วัด)
งานสวัสดิการ
นักศึกษาและแนะ
แนว
ตัวบงชี้ที่ ๑ ระดับ
คุณภาพของการ
จัดบริการแกนักศึกษา

๑

๑
ขอ

เปาหมาย
๒
๓
๔

๒
ขอ

๓
ขอ

๔
ขอ

๕

๕
ขอ

เกณฑมาตรฐาน

เกณฑมาตรฐาน : รายขอ
๑. มีการสํารวจความตองการของนักศึกษาชั้นปที่๑และความพึง
พอใจตอสวัสดิการดานตาง ๆ ของนักศึกษาทุกชั้นป ปละอยาง
นอย ๒ ครั้ง และมีการรายงานผลแกคณะกรรมการการใหบริการ
แกนักศึกษา คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย พรอมแนวทางการ
แกไขที่เปนรูปธรรม
๒. มีการจัดบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการ
เรียนรูของนักศึกษา หอพักนาอยู มีการจัดบริการดานกายภาพที่
สงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา มีการจัดบริการใหคําปรึกษา
แกนักศึกษา และมีบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอ
นักศึกษาและศิษยเกา ที่สนองความตองการของนักศึกษาและ
ศิษยเกาตามผลสํารวจความพึงพอใจ
๓. มีคูมือแนวทางการแนะแนวการศึกษา มีระบบและกลไกการ
ใหบริการคําปรึกษา และดําเนินงานตามระบบทุกขันตอน
้
มี
ฐานขอมูลนักศึกษา และการสงตอนักศึกษาที่มีปญหา เพื่อให
ไดรับการดูแลที่มีประสิทธิภาพ
๔. ผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการทั้ง๕ ดานโดยภาพรวม
และรายดาน โดยมีความพึงพอใจไมนอยกวา๓.๕๑ ทุกขอ และ
ทุกดาน
๕. นักศึกษาไดรับคําชื่นชมยกยองจากสังคม และรอยละ ๙๐ ของ
นักศึกษามีพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรม ตามที่วิทยาลัยกําหนด
และนักศึกษาหรือวิทยาลัยไดรับรางวัลดานคุณธรรมจริยธรรม
อยางนอย ๕ – ๑๐ รางวัล/ปการศึกษา

๒๒

ตัวชี้วัดตามลักษณะงาน
ศูนยความเปนเลิศดานการสรางเสริมสุขภาพ
KPI (ตัวชี้วัด)
ศูนยความเปนเลิศ
ดานการสรางเสริม
สุขภาพ
ระดับความสําเร็จของ
การบริหารงานของ
ศูนยความเปนเลิศดาน
การสรางเสริมสุขภาพ

๑
๑
ขอ

เปาหมาย
๒
๓
๔
๒
ขอ

๓
ขอ

๔
ขอ

๕
๕
ขอ

เกณฑมาตรฐาน
เกณฑมาตรฐาน : รายขอ
๑. มีระบบและกลไก/แผนการปฏิบัติงานประจําปของศูนยโดย
สอดคลองกับ JD แผนวิทยาลัยและแผนของสบช
๒. การดําเนินการเปนไปตามแผนรอยละ ๘๐
๓. ผลการดําเนินงานของแผน อยูที่ระดับ ๕ ตามเกณฑการประเมิน
ของสถาบันพระบรมราชชนก
๔. มีระบบฐานขอมูลสารสนเทศที่เปนปจจุบัน และคลังความรูใน
การดําเนินงานของศูนย และเกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพ
ผูสูงอายุที่ทันสมัย
๕. มีผลงานวิชาการที่เกิดจากการดําเนินงานของศูนย(งานวิจัย
บทความทางวิชาการ นวตกรรม หรือ อื่นๆ) ๑ เรื่อง/ป

